1) (ENEM 2011) Estamos testemunhando o reverso da tendência histórica da
assalariado do trabalho e socialização da produção, que foi característica
predominante na era industrial. A nova organização social e econômica
baseada nas tecnologias da informação visa a administração
descentralizadora, ao trabalho individualizante e aos mercados
personalizados. As novas tecnologias da informação possibilitam, ao mesmo
tempo, a descentralização das tarefas e sua coordenação em uma rede
interativa de comunicação em tempo real, seja entre continentes, seja entre
os andares de um mesmo edifício.
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No contexto descrito, as sociedades vivenciam mudanças constantes nas
ferramentas de comunicação que afetam os processos produtivos nas
empresas. Na esfera do trabalho, tais mudanças tem provocado
A) aprofundamento dos vínculos dos operários com as linhas de montagem
sob influência dos modelos orientais de gestão.
B) o aumento das formas de teletrabalho como solução de larga escala para
o problema do desemprego crônico.
C) o avanço do trabalho flexível e da terceirização como respostas as
demandas por inovação e com vistas a mobilidade dos investimentos.
D) a autonomização crescente das máquinas e computadores em
substituição ao trabalho dos especialistas técnicos e gestores.
E) o fortalecimento do diálogo entre operários, gerentes, executivos e
clientes com agarantia de harmonização das relações de trabalho.

NÍVEL DA QUESTÃO: INTERMEDIÁRIA

GABARITO:
alternativa C

Comentário: O desenvolvimento das redes imateriais
possibilitou a separação entre a gerência e a produção. Com
a maior celebridade dos meios de comunicação, tornaram-se
mais eficazes as ações de controle da produção, mesmo
quando esta se dissemina no espaço.
A
questão apresenta elementos teórico-críticos que
apresentam o processo de terceirização como sendo um
traço compositivo da nova configuração do capitalismo
flexível no contexto da mundialização do capital. A
terceirização visa racionalizar, sob as novas condições da
concorrência e acumulação capitalista, a exploração da força
de trabalho assalariado no interior de um novo modo de
cooperação capitalista: a cooperação complexa, etapa
superior da grande indústria sob as condições da revolução
informacional.

Aprenda mais: https://enem.ced.ce.gov.br

